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Abstrakt: Vnímanie samého seba je dôležitou súčasťou vytvorenia zdravej identity ako u jedinca štandardnej 

populácie, tak aj u jedinca s mentálnym postihnutím. Nadväzuje na neho sebahodnotenie, dôležitá súčasť 

procesu socializácie, ktorá determinuje zaradenie jedinca do siete spoločenských vzťahov. Preto pozitívne 

vytváranie sebavnímania a sebahodnotenia dieťaťa s mentálnym postihnutím by malo byť riadeným procesom a 

dôležitou súčasťou jeho edukácie. Práca je teoretického charakteru, analyzuje dieťa s mentálnym postihnutím a 

zameriava sa na vymedzenie pojmov sebahodnotenie a sebavnímanie. Poukazuje na význam terapií, ktoré možno 

využiť pri jeho rozvoji, a aj rodiny, ktorá je veľmi dôležitou súčasťou tohto procesu. Výskum sebavnímania 

a sebahodnotenia jedincov s mentálnym postihnutím je výskumnou výzvou aj z dôvodu ich komunikačných 

limitov, preto metódy získavania dát v rôznych výskumoch nie sú jednotné. Táto práca vytvára teoretický základ 

pre jej ďalšie spracovanie.  
Kľúčové slová: Sebahodnotenie. Sebavnímanie. Dieťa s mentálnym postihnutím. Rodina dieťaťa s mentálnym 

postihnutím. Terapia. 
 

Abstract: The perception of self is an important part of creating a healthy identity in an individual of standard 

population and also in individuals with intellectual disabilities. It is followed by the self-evaluation – an 

important part of the socialization process which determines the inclusion of individuals in the social relations 

network. Therefore the creation of a positive self-perception of a child with intellectual disabilities should be a 

managed process and should be an important part of his education. The work has a theoretical character and 

analyzes child with mental disabilities, focusing on definitions of self-evaluation and self-perception. It 

highlights the importance of therapies that can be used in its development, and also family, which is a very 

important part of this process. Exploration of the self-perception and the self-evaluation of individuals with an 

intellectual disability offer a lot of challenges in the research, mostly because of the communication limits of 

those people and also methods of data acquisition in a variety of researches are not the same. This work 

establishes a theoretical basis for further processing.  

Key words: Self-evaluation. Self-perception. Child with intellectual disabilities. Family of the child with 

intellectual disabilities. Therapy.   

 

Teoretické východiská – sebahodnotenie a sebavnímanie 

Sebahodnotenie a sebavnímanie je veľmi dôležitý aspekt, či už u dospelého jedinca, 

alebo u dieťaťa. Rozhodujúcim činiteľom pri utváraní sebahodnotenia u dieťaťa s mentálnym 

postihnutím je hlavne jeho rodina a okolie, v ktorom žije. Práve rodina najviac vplýva na 

dieťa, aj na to, ako sa u neho vytvorí úroveň sebahodnotenia a sebavnímania, a to už podľa 

toho, či je v rodine chválené za všetko, a tak dochádza k preceňovaniu, alebo naopak 

nechválené a zhadzované a dochádza k podceňovaniu. Vymedzíme si hlavné pojmy 

sebahodnotenia a sebavnímania, pokúsime sa identifikovať špecifiká sebahodnotenia osôb 

a detí s mentálnym postihnutím a možnosti diagnostiky sebahodnotenia a sebavnímania 

u osôb s mentálnym postihnutím. 
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Podľa psychologického slovníka od Hartla a Hartlovej (2000) je sebahodnotenie 

vedomé prežívanie vlastnej sociálnej pozície. Průcha, Walterová a Mareš (2009) uvádzajú, že 

je to také hodnotenie, pri ktorom človek hodnotí sám seba. Môže byť primerané alebo 

neprimerané skutočnosti, môže byť vysoké, priemerné, nízke a vykazuje značnú stabilitu a 

úzko súvisí so sebavnímaním, čo je predstava daného jedinca o svojom ja. Podľa autorov má 

sebavnímanie rad dimenzií: zobrazenie ja, hodnotenie ja, smerovanie, vyjadrenie moci a 

vyjadrenie role. Vyvíja sa v styku s rodičmi, súrodencami, vrstovníkmi, kamarátmi, učiteľmi. 

Sebavnímanie a sebahodnotenie definoval Blatný (In: Fojtíková, Huštaty 2012) ako súhrn 

zmysluplne organizovaných predstáv o sebe. V ňom je zároveň vyjadrený vzťah k sebe, 

charakterizovaný emocionálnymi zážitkami „Ja“, ktorý sa realizuje v rámci základnej 

dimenzie hodnotenia, teda pozitívny – negatívny. Vecne i terminologicky je tento aspekt „Ja“ 

ukotvený v pojmoch označujúcich také dimenzie sebaponímania, ako je sebaúcta, 

sebahodnotenie, sebavedomie, sebadôvera a pod. Pojem sebahodnotenie môžeme nasledovane 

chápať ako jednu z hlavných zložiek sebaponímania, ktoré okrem iných zložiek nesie najmä 

opisné znalosti o sebe samom.  

Hartl a Hartlová uvádzajú aj, že sebavnímanie je „predstava o sebe, to, ako jedinec 

vidí sám seba“ (Hartl a Hartlová 2000, s. 524). „V najširšom zmysle je sebaponímanie 

percepciou seba samého. Tieto percepcie sú formované prostredníctvom skúseností 

s prostredím a sú ovplyvňované najmä posilnením z prostredia a od významných druhých“ 

(Blatný 2001, In: Fojtíková, Huštaty 2012, s. 159).Vágnerová (2010) ho vníma ako základný 

a špecifický vzťah k sebe samému, ktorý je odlišný od vzťahu k iným ľuďom, pretože sa od 

nich môže oddeliť, ale sám sebou ostáva stále. Sebavnímanie autorka delí na tri základné 

zložky: telesná identita, čo znamená, že každý človek vníma sám seba určitým spôsobom 

a zaujíma k svojmu telu určitý postoj; psychická identita, ktorá vychádza z individuálne 

charakteristických duševných vlastností a procesov, pri ktorých si človek uvedomuje svoje 

pocity, myšlienky, postoje a správanie; a sociálna identita, čo je predstava jedinca o tom, kam 

a ku komu patrí v spoločnosti.  

 

Analýza poznatkov v oblasti sebahodnotenia a sebavnímania osôb s mentálnym 

postihnutím 

V tejto časti sa na základe analýzy odborných zdrojov pokúsime zhrnúť doteraz známe 

poznatky v oblasti utvárania sebavnímania a sebahodnotenia jedincov s mentálnym 

postihnutím.  
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Adekvátnosť sebavnímania závisí na správnom hodnotení seba samého a sveta, 

v ktorom jedinec žije. Aj napriek tomu si každý jedinec vyberá bez ohľadu na predmet 

poznania také informácie, ktoré sú pre neho významné alebo ho niečím zaujmú (Vágnerová 

2010). Z kognitívneho hľadiska ocenenie vlastných kompetencií a kvalít, z emočného vzťah 

k sebe a miera prijatia seba samého. Adekvátnosť sebavnímania odráža, do akej miery je 

jedinec spokojný sám so sebou, či o sebe uvažuje pozitívne, alebo negatívne. Rozvoj 

sebahodnotenia je procesom, ktorý závisí od osobnosti jedinca, od jeho schopností 

a skúseností, ale i od sociálneho kontextu, od skúsenosti s hodnotením a, samozrejme, aj  od 

názorov iných ľudí.  

U sebahodnotenia a jeho faktorov utvárania u jedincov s mentálnym postihnutím sa 

často stretávame s problematikou vývinu sebahodnotenia ako určitého aspektu sebachápania. 

Na formovaní sebaponímania sa podieľa aj to, ako je jednotlivec hodnotený inými ľuďmi, ako 

on sám vníma toto hodnotenie a akceptáciu seba inými. Na jeho utváranie u dieťaťa 

s mentálnym postihnutím pôsobia neustále protikladné vplyvy, ktoré pochádzajú najčastejšie 

od tých najbližších opatrovateľov – rodičov, ktoré však často nie je v zhode s realitou. Môže 

ísť o neprimerane vysoké hodnotenie sebamenších úspechov a pokrokov dieťaťa a dieťa tak 

nadobúda sklon hodnotiť neúmerne vysoko svoje výkony. Potom môže ísť zo strany rodiny 

o ignoráciu a podceňovanie dieťaťa, čo tiež neprispieva k vytváraniu realistického obrazu 

seba. Vstupom do školy pristupujú nové faktory – úspech a neúspech a hodnotenie jeho 

výkonov zo strany rovesníkov. Pri mnohonásobných neúspechoch začne prevládať výrazne 

nízke sebahodnotenie. Analýzy ukazujú, že v úrovni sebaúcty a sebahodnotenia vo vzťahu 

k úrovni inteligencie existujú významné rozdiely medzi skupinami žiakov v hraničnom pásme 

mentálnej retardácie, ľahkou mentálnou retardáciou s IQ pri hornej hranici a dolnej hranici 

pásma (Jakabčic, Požár 1995). 

Vágnerová (2010) taktiež uvádza rozdiel medzi explicitným a implicitným 

sebavnímaním. Komplexom uvedomovaných poznatkov a názorov na seba samého je 

explicitné sebavnímanie, ktoré má človek pod kontrolou a môže ich ďalej ovplyvňovať 

a ovládať. Vzniká na základe kognitívneho spracovania informácií, ktoré sa vzťahujú 

k vlastnej osobe, ide o poznatky deklaratívneho charakteru, ktoré sa dajú vybaviť vo vedomí. 

Implicitné sebavnímanie je neuvedomované a má prevažne emočný charakter a nedá sa tak 

ľahko regulovať. Jeho rozvoj prebieha mimo našej vedomej kontroly. Je produktom 

intuitívneho spracovania najmä raných, prevažne emočných prežitkov, čo súvisí i so 

spôsobom ich uchovania a s ich relatívnou nedostupnosťou. Implicitná skúsenosť môže 
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ovplyvňovať názory, pocity a správanie človeka automaticky, bez toho, aby si to uvedomoval, 

že sa tak deje, a chápal, prečo robí tak, ako robí. Môže sa prejaviť vo vzťahu k sebe, ale môže 

sa premietať aj do iných ľudí, resp. okolitému svetu. Implicitné sebahodnotenie nie je 

identifikovateľné pomocou introspekcie, človek o ňom nemôže nič povedať, a to aj napriek 

tomu, že na neho pôsobí a ovplyvňuje jeho prežívanie i správanie.  

K základným charakteristikám sebavnímania Vágnerová (2010) radí tie, ktoré 

ovplyvňujú spôsob jeho fungovania (či už pozitívne, alebo negatívne). Tieto charakteristiky sa 

odlišujú v rámci individuálnych rozdielov svojou úrovňou, stabilitou, konzistentnosťou, 

harmonickosťou, jeho komplexnosťou a vnútornou diferencovanosťou. Do určitej miery sa 

sebahodnotenie zhoduje aj s hodnotením ostatných ľudí. Vysoké sebahodnotenie je 

stabilnejšie a konzistentnejšie. Je spojené s tým, že si človek pričítava veľké množstvo 

pozitívnych vlastností. Ľudia, ktorí sa takto hodnotia, sú optimistickejší, emočne stabilní 

a nepodliehajú ľahko pocitom stresu, majú dostatočnú sebadôveru. Na druhej strane môže byť 

vysoké sebahodnotenie spojené s menej priaznivými tendenciami, a to napríklad so sklonom 

k nadmernému sebapresadzovaniu a agresívnemu správaniu. Takíto ľudia sú príliš ambiciózni 

a dávajú si príliš vysoké ciele, pretože preceňujú svoje schopnosti. Naopak, nízke 

sebahodnotenie býva menej stabilné a menej konzistentné. Obvykle je spojené s vysokým 

sklonom k pesimizmu, pochybnostiam o sebe, so zvýšenou úzkosťou a obavami zo zlyhania, 

s nespokojnosťou nielen sám so sebou, ale aj s celým svetom. V správaní takýchto ľudí 

prevažuje tendencia vyhnúť sa neúspechu a kritike, dokonca i za cenu aprioritného prijatia 

role neúspešného outsidera. Je tu zrejmá potreba obrany sebapoňatia, ktorá sa prejaví skôr 

tendenciou znížiť riziko neúspechu a zlyhania než úsilím o dobrý výkon (Vágnerová 2010).  

Sebavnímanie a sebahodnotenie sú spojené nádoby a na dosiahnutej úrovni oboch 

z nich sa významne podpisuje vplyv najbližšieho sociálneho prostredia. Ako uvádzajú 

Fojtíková a Huštaty (2012) „primárny trojuholník označuje jeden zo základných konštruktov 

modelu V. Satirovej – t. j. dieťa, otec, matka. Je tým priestorom, ktorému je vlastná možnosť 

stať sa zdrojom budovania zdravého sebahodnotenia, zdrojom opory, priestorom na učenie 

a rast. Primárny trojuholník je zdrojom identity „Ja“ a priestorom, kde sa sebahodnota 

dieťaťa buduje. Ak dieťa získava z príslušného prostredia skúsenosť, že je v poriadku, cíti sa 

milované, prijímané a podporované, neúspechy sa berú ako výzvy na ich prekonanie, a nie 

ako zlyhanie. Do sveta vkročí so sebadôverou a primeranou sebaúctou. Môže vložiť do 

vzťahov s inými ľuďmi dôveru“ (Nemcová, 2005, In: Cabanová 2012, s. 159). V rámci 

interakcie sa sebavnímanie vytvára od raného detstva v interakcii s ostatnými ľuďmi, hlavne 
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s matkou dieťaťa. V detstve je vzťah k sebe v značnej miere závislý od rodičovského prístupu 

a správania, ktoré dieťaťu signalizuje, akú hodnotu mu dávajú. Malé deti všetky tieto 

informácie od rodičov prijímajú bez akýchkoľvek výhrad. Pozitívny prístup rodičov posilňuje 

pravdepodobnosť vytvorenia uspokojivého sebapoňatia a naopak, dlhodobo negatívny postoj 

rodičov a ich odmietavé správanie znižuje sebahodnotenie i sebaúctu dieťaťa (Vágnerová 

2010). 

Rogers (1989) v knihe The Carl Rogers Reader uviedol, že „spôsob, akým človek 

vníma sám seba, je najdôležitejším faktorom pri predvídaní jeho správania, pretože 

realistické sebavnímanie úzko súvisí s realistickým vnímaním vonkajšej reality a situácie, 

v ktorej sa táto osoba nachádza“ (Rogers, 1989, s. 209; In: Nye 2004, s.107). Význam 

sebavnímania, ako uvádza Izdenczyová (2009), spočíva v možnosti lepšej regulácie svojho 

správania, poznania osobnej prirodzenosti, osobného štýlu, umožňuje človeku správne utvárať 

svoju budúcnosť, vybrať si vlastný smer, robiť vlastné rozhodnutia, ísť za svojimi snami. 

Primerané sebapoznanie je jedným z predpokladov duševného zdravia. Jedinci so 

psychickými poruchami a chorobami nie sú schopní primerane vnímať a posudzovať iných. 

Preto sa domnievame, že u ľudí s mentálnym postihnutím je to do istej miery obmedzené 

kvôli prílišnej ochrannej výchove zo strany rodičov, hlavne matky, a nedostatkami vo 

vnímaní či iných psychických procesoch. 

Ako konštatuje Rubinštejn (In: Hučík 2013), tak správne sebahodnotenie osôb 

s mentálnym postihnutím patrí k jedným z najvýznamnejších faktorov rozvoja osobnosti 

dieťaťa a vytvára sa pod vplyvom dvoch základných činiteľov, a to hodnotenia inými 

osobami a hodnotenia samotným jednotlivcom. Na utváranie sebahodnotenia pri týchto 

deťoch často pôsobia protikladné vplyvy. Pri ranom veku je to rodinné prostredie, dieťa je tu 

v rozpore s realitou, kde je neprimerane vysoké hodnotenie bežných výkonov alebo ignorácia 

a podceňovanie dieťaťa, čo vedie k sebapodceňovaniu. V škole pribúda hodnotenie učiteľom 

a vrstovníkmi, čo tiež môže viesť k opakovanému prežívaniu neúspechov. Ale výskumné 

zistenia poukazujú na to, že jedinci s mentálnym postihnutím sa vyznačujú v priemere 

zvýšeným sebahodnotením. Pri deťoch mladšieho veku môže byť zvýšené sebahodnotenie 

zapríčinené nezrelosťou ich osobnosti. U starších je to zapríčinené pseudokompenzáciou ako 

odpoveďou na sociálne okolie. U niektorých sa naopak vyskytuje znížené a nestabilné 

sebahodnotenie v spojené s prílišnou závislosťou od sociálneho okolia. Napriek tomu sa 

sebahodnotenie jedincov s mentálnym postihnutím mení s vekom, a to nie len vzhľadom na 

príčinu, ale aj v zmysle zreálňovania, čo sa pripisuje špecificky praktickej činnosti. 
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Pri sebahodnotení je dôležitá tvorba úsudku. Priliehavý úsudok potrebujeme pre život 

a je súčasťou potreby správne sa rozhodovať. Tvorba úsudku patrí medzi funkčné duševné 

akty (Valenta, Michalík, Lečbych a kol. 2012). U jedincov s mentálnym postihnutím je tvorba 

správneho úsudku obmedzená, je ovplyvnená okolím. Pocit osobnej jednoty a identity je 

základom adaptívneho chovania človeka (Valenta, Michalík, Lečbych a kol. 2012). Avšak 

môže sa stať aj opak – pri častom povzbudzovaní dieťa si dieťa získa sebadôveru. 

Sebahodnotenie podľa Vágnerovej (2010) môže byť skreslené aj z iných dôvodov a nemusí 

byť primerané realite vždy za každých okolností, či už ide o emočne podmienenú 

neschopnosť prijať nepríjemné poznatky, o nepresnosti danej dlhodobým pôsobením názorov 

iných ľudí, s nimi sa človek nakoniec stotožní, alebo o dôsledkoch nepochopenia niektorých 

súvislostí a vzťahov. Tendencia k určitému spôsobu skresľovania sebavnímania závisí na 

osobnostných rysoch, predovšetkým extraverzii a neuroticizme, resp. na ich kombinácii. 

Ako uvádza Hučík (2013), najvýraznejšou osobitosťou sa vyznačuje osobnosť ľudí 

s mentálnym postihnutím, a to neadekvátnym a nekritickým sebahodnotením. Je to 

ovplyvnené ich spôsobom uvažovania, obmedzenou možnosťou chápať a reálne zhodnocovať 

vlastné kompetencie. Sebahodnotenie osôb s mentálnym postihnutím je utvárané 

emocionálne, a nie racionálnym úsudkom. Prejavuje sa u nich zvýšená sugestibilita, ich 

názory je možné ľahko pozitívne i negatívne ovplyvňovať, a preto hrozí veľké 

nebezpečenstvo zneužívania týchto ľudí. 

Fojtíková a Huštaty (2012) uvádzajú, že počas celej dĺžky ľudského života sa 

sebahodnotenie plynule vytvára. Najdôležitejšiu zložku vytvárajú vzťahy s druhými ľuďmi. 

Ako základné zdroje sebahodnotenie uviedli nasledujúce dve základné zložky: zrkadlový 

fenomén, t. j. sebahodnotenie je ovplyvnené tým, ako nás vnímajú druhí, pre nás dôležití 

ľudia; a sebadiskrepančná teória, ktorá dáva do súvislosti prežívané emočné vzťahy a vlastnú 

sebareflexiu. 

Robinson a Robinson (In: Dolejší 1983) upozorňujú na sebacit dieťaťa s mentálnym 

postihnutím, na jeho vzťah k vlastným možnostiam, na jeho znechutenie nad vlastnou 

neschopnosťou. Takéto dieťa potrebuje povzbudenie a lásku zo strany rodičov, súrodencov, 

vychovávateľov a učiteľov ešte viac ako jeho vrstovníci. Z ich postojov k sebe si vytvárajú 

svoje sebavnímanie, svoj obraz seba. Vyžaduje od nich istotu, bezpečie, priazeň, ale tiež 

realistické zhodnotenie svojho správania, akceptovanie svojho úsilia a aj oceňovanej hodnoty. 

Veľmi často však dieťa s mentálnym postihnutím vidí svoj ideálny obraz príliš vysoko 

a potom sa cíti opustené a bezmocné. Pre svoje zvláštne potreby má dieťa s mentálnym 
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postihnutím obmedzenú možnosť získať od svojej rodiny a okolia takú pomoc, akú potrebuje. 

Jeho spomalený vývin a častá fyzická odpudivosť, nemožnosť niekedy splniť túžby svojich 

rodičov vytvára intenzívne znepokojenie v jeho rodičoch. K tomu pristupujú ťažkosti dieťaťa 

v sebakontrole správania, jeho denné konflikty s okolím. Tak dochádza k závažným traumám 

v sebahodnotení dieťaťa s mentálnym postihnutím a v jeho pocite základného bezpečia 

(Dolejší 1983). U osôb s mentálnym postihnutím je ešte dôležitejšie, aby sme ich viedli 

správnym smerom a ukázali im tak, akými plnohodnotnými a prospešnými ľuďmi 

v spoločnosti môžu byť. Sebahodnotenie predstavuje individuálne hodnotenie vlastných 

schopností a kompetencií v oblasti telesnej, sociálnej, emocionálnej; riadi naše myslenie 

i správanie a vzťahuje sa k tomu, ako osoba vníma hodnotenie inými. Sebavnímanie je 

vnímanie seba ako človeka, svojich pocitov, nálad a správania (Vašek 2011). 

Cieľavedomé vedenie k sebapoznávaniu a sebahodnoteniu žiaka je dôležité aj pri 

reálnom odhadovaní svojich predpokladov na želanú profesiu a na výber profesionálnej 

orientácie, ktorá sa u jedincov s postihnutím realizuje v rámci špeciálnopedagogickej 

diagnostiky a v rámci výchovného pôsobenia v informatívnej zložke, v ktorej ide 

o poskytovanie informácií o profesii, a vo formatívnej zložke, kde ide o vedenie žiaka 

cieľavedomým výchovným pôsobením k reálnemu sebahodnoteniu vo vzťahu k požiadavkám 

vyplývajúcim zo želanej profesie. Ďalej je u nich dôležité rozvíjať istú potrebu transcendencie 

– sebauvedomovania, sebareflexie jedinca – vzťah bytia k sebe samému, rozumové 

pochopenie bytia, účelnosť bytia. Dôležitá je aj potreba identity, kde ide o také správanie sa 

človeka, ktoré sa zakladá na schopnosti sebareflexie a prejavuje sa vzťahom k sebe samému, 

k iným ľuďom a k svojej jedinečnosti (Vašek 2011).  

Súcit, ktorého sa dostáva deťom s mentálnym postihnutím od ostatných ľudí, je 

chápaný ako komponent altruistického správania, ktorého cieľom síce je chrániť ľudí 

s mentálnou retardáciou pred neúspechom a ponížením, ktoré by na neho mohlo čakať 

v majoritnej spoločnosti, ale neprejavovať ho až do takej miery, aby jedinec s mentálnym 

postihnutím nezískal nereálny obraz seba a svojho „Ja“. Je logické, že pre tieto deti sa 

preferuje chránené prostredie, avšak aj tak si treba zvážiť, do akej miery s chránením dieťaťa 

a jeho prostredia rodič alebo zamestnanci ústavu zájdu (Valenta, Michalík, Lečbych a kol. 

2012). 

Domnievame sa, že u detí s mentálnym postihnutím je pôsobenie emočných zložiek 

vplyvom vývinovej retardácie poznávacích procesov i ostatných systémov osobnosti do istej 

miery deformované. Už len z toho hľadiska, že jedinec s mentálnou retardáciou má 
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pravdepodobne inak usporiadané hodnotové stupnice, zložené z hodnôt, ako sú peniaze, 

čestnosť, moc atď., ktoré považuje za rozhodujúce a podľa súladu svojich činov s týmito 

hodnotami posudzuje spätne sám seba, prežíva sklamanie alebo sebadôveru, vytvára si 

mienku o sebe , teda sebavnímanie. Jeho sebavnímanie a sebahodnotenie sa stáva súčasťou 

spoločenskej role, ktorú osoba vo svojom okolí zastáva. U jedincov s mentálnou retardáciou 

však vplyvom malého pochopenia, nízkeho porozumenia pre situácie a pomery môže omnoho 

ľahšie dôjsť k veľkým rozdielom medzi sebahodnotením na strane jednej a hodnotením jeho 

osoby okolím na strane druhej. Dochádza tak ľahko k veľkému sklamaniu, pocitom 

neúspechu, strate sebadôvery atď. (Dolejší 1983).  

U jedincov s postihnutím možno pomerne často pozorovať preceňovanie vlastných síl, 

možností, znalostí a svojho postavenia v skupine, v spoločnosti, príliš vysokú úroveň 

ašpirácií, no u iných zas presný opak. Obidva extrémy sa u jedincov s postihnutím vyskytujú 

častejšie ako u intaktných. Jedinec s postihnutím skoro vždy v nejakej forme pociťuje svoju 

nevýhodnú situáciu vyplývajúcu z postihnutia, čo sa potom môže odraziť v tiesnivom cite 

menejcennosti. Vo vývine osobnosti to môže viesť k retardačným účinkom. V niektorých 

prípadoch sa v ňom môže vytvoriť presný opak, istý druh namyslenosti. Mnoho autorov 

kladie  medzi enormne zvýšený cit menejcennosti a trvalé zdravotné postihnutie vzťah 

jednoznačnej nutnosti príčiny a následku. Podľa nich k tomu dochádza preto, lebo zdravotne 

znevýhodnený, oslabený či nápadný jedinec naráža na určité normy, očakávania, požiadavky 

alebo že sa porovnáva s intaktnými a príťažlivými ľuďmi. Usudzuje sa, že tento cit 

menejcennosti negatívne ovplyvňuje utváranie a fungovanie celej osobnosti. Výrazne a trvalé 

znížené sebahodnotenie a sebaúcta oslabujú schopnosť aktívneho životného prispôsobenia 

a realizáciu osobných i vonkajších životných možností a príležitostí. Často sa to môže 

prejaviť aj v objavení sa psychopatologických príznakov a v hlbších poruchách osobnosti. 

Z druhej strany kladné sebahodnotenie je podkladom ľudskej sebaúcty každého jedinca 

(Jakabčic, Požár 1995).  

Ako uvádza Dolejší (1983) vnímanie vonkajšieho sveta osobou súvisí s vnímaním aj 

svojho zovňajška a svojich vlastností. Tieto vnemy sa nevyhnutne organizujú do určitej 

sústavy predstáv o sebe, ktorá spravidla býva viac menej koherentná a konzistentná a viac 

menej objektívna, t. j. v súhlase s realitou. Obraz a hodnotenie seba (sebavnímanie) sú 

významnou súčasťou osobnosti dieťaťa i dospelého. Sebavnímanie formuje nielen niektoré 

povahové rysy (sebapodceňovanie atď.), ale ovplyvňujú aj dynamickú stránku osobnosti 

a správania osoby. Podľa Rottera (1954), Bialera (1961), Ringnessa (1961) a niektorých 
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ďalších teoretikov je sebavnímanie a sebahodnotenie výsledkom predchádzajúcich skúseností 

odmien a trestov – úspechov a nezdarov, s ktorými sa subjekt vo svojom živote stretával (In: 

Dolejší, 1983). Takže podľa Dolejšího (1983) subjekt nielen hodnotí nepriaznivé a priaznivé 

vlastnosti, ktoré má (sám seba vidí, sám seba oceňuje), ale hodnotí tiež tie vlastnosti, ktoré by 

rád mal, ktoré považuje za dôležité a ideálne pre seba. Ale ako uvádza Švancara a spol. 

(1971), celý proces sebahodnotenia úzko súvisí s motiváciou, vnútornými pohnútkami 

konania človeka, s dynamikou, energiou a záujmami, ktoré sa uplatňujú v jeho správaní. 

Sebahodnotenie je ťažko skúmateľná premenná a vo výskumoch je merateľná len určitým 

spôsobom prostredníctvom špeciálnych metód, z ktorých sa sebahodnotenie zisťuje nepriamo. 

Za takú sa považuje skúška napríklad aspiračnej úrovne (In: Dolejší 1983). Zaujímavý je 

výskum úrovne ašpirácií detí s mentálnou retardáciou, ktorý pri výbere ich budúceho 

povolania urobila Kuzmickaja (1967). Žiaci mali odhadnúť a zhodnotiť svoje možnosti pre 

zvládnutie určitej profesie. Žiaci uvádzali rôzne povolania. Kuzmickaja rozdelila ašpirácie do 

dvoch skupín, a to na tie, ktoré reálne odpovedali možnostiam žiakov, a tie, ktoré 

neodpovedali týmto možnostiam. V piatom a šiestom ročníku bola prevaha nereálneho 

povolania, v siedmom a ôsmom ročníku prevažoval výber reálnej profesie. Jedinci s 

mentálnou retardáciou často bez uváženia ašpirujú na profesie zrejme pre nich nevhodné (In: 

Dolejší 1983). 

Deti s mentálnym postihnutím majú osobnostné a vôľové nedostatky, a preto sa im 

treba viac venovať z hľadiska diagnostického a psychologického. Úroveň sebahodnotenia 

u osôb s mentálnym postihnutím má značne kolísavú úroveň – od výrazne sebapodceňujúcich 

postojov až k preceňovaniu sa. Základným kritériom rozvoja osobnosti každého človeka je 

úroveň jeho začlenenia do spoločnosti, tzv. socializácia preto musíme u týchto jedincov 

vybudovať určitú úroveň sebahodnotenia a dospieť tak k ich lepšiemu začleňovaniu do 

spoločnosti intaktných. U detí s mentálnym postihnutím sa môže vyskytnúť aj hypobulia, čo 

znamená nedostatok pevnej vôle, znížené možnosti rozhodovania a nedostatok schopnosti 

cieľavedomého konania (Valenta, Michalík, Lečbych a kol. 2012). 

Honzák a Novotná (1988) sa vyjadrili, že „potreba sebapresadenia u človeka je 

potrebou na rozličných úrovniach. Ak človeka berieme v dnešnom chápaní ako bio-psycho-

sociálnu jednotku, je jasné, že realizácia sebapresadenia musí uspokojiť všetky tri uvedené 

oblasti v špecificky ľudskej dimenzii a súčasne v zložitej štruktúre medziľudských vzťahov“ 

(Honzák, Novotná 1988, s. 12).  
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U intelektovo intaktných jedincov sa uvádza, že majú vyrovnané sebavnímanie, 

sebapoznanie a dokážu situáciou a realitou primeranejšie hodnotiť svoje výkony a vo svojom 

hodnotení nie sú natoľko rozkolísaní, aby svoje výkony raz podceňovali a raz preceňovali. Na 

druhej strane sa u osôb s mentálnym postihnutím alebo u osôb trpiacich inými duševnými 

poruchami predpokladá rozkolísanosť v hodnotení reality. Podľa Ringnessa (1961) smeruje 

mentálne postihnuté dieťa k rozvinutiu nerealistického obrazu o sebe, pretože má značné 

ťažkosti vo zvládaní bežných úkonov v rodine a v spoločnosti. Podľa Rottera (1954) história 

detských nezdarov nepriaznivo ovplyvňuje aktuálnu úroveň ašpirácií dieťaťa. Tento 

predpoklad nájdeme aj v práci Searsovej (1940), ktorá skúmala úroveň ašpirácií školsky 

úspešných a neúspešných detí, a zistila, že ak dieťa očakáva nezdar, vyvíja málo úsilia, aby 

jeho výkon bol lepší, alebo si položí také vysoké ciele, že je priamo odsúdené k nezdaru. 

Svoje zistenia komentovala tým, že nie je nič výnimočné nájsť v bežnej triede intelektovo 

priemerného žiaka, ktorý sa vôbec neučí, a to aj napriek tomu, že u neho je možný pokrok (In: 

Dolejší 1983).  

 

Zhrnutie 

Deti s mentálnym postihnutím majú problém zhodnotiť svoj výkon na základe 

komparácie s ostatnými osobami okolo seba. Ich vnímanie je často skreslené postihnutím 

a správaním sa osôb okolo nich a nemusia si plne uvedomovať, že môžu mať určitú 

schopnosť alebo vlastnosť, ktorá môže byť pre spoločnosť výnimočná, alebo naopak, môžu 

nekriticky preceňovať svoje sily. Sebahodnotenie detí s mentálnym postihnutím je dôležité 

budovať kontinuálne, aby bolo primerané a zhodné s realitou. To je možné podporovať 

pomocou vhodných terapií, ale hlavne pomocou podpory rodiny, ktorá mu bude poskytovať 

správny vzor a dieťa bude viesť správnym smerom: znamená to nepreceňovať ho a nechváliť 

ho zbytočne za výsledky, ktoré nedosiahol, ale nestavať ho ani pred neprimerane ľahké úlohy, 

ktorých splnenie nie je pre neho výzvou. 

Z doterajších poznatkov usudzujeme, že sebahodnotenie a sebavnímanie detí 

s mentálnym postihnutím závisí v značnej miere od posudzovania dieťaťa rodinou a jeho 

najbližším okolím. Aj keď sebahodnotenie a sebavnímanie do určitej miery závisí od 

vývinových období, stále je rodina tá, ktorá najviac ovplyvní dieťa a rozvoj jeho osobnosti.  

__________________________________________________________________________________ 

Prezentované výsledky sú parciálnym výstupom výskumu realizovanom v rámci projektu 

KEGA 035PU-4 /2014 – Zvyšovanie kvality v pregraduálnej príprave špeciálnych pedagógov 

v kontexte inovatívnych trendov teórie a praxe. 
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